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świadome 
planowanie 

kariery 
edukacyjno 
zawodowej

poprawa koordynacji 
podaży i popytu na 
pracę pod kątem 

oczekiwanych 
kwalifikacji 

i kompetencji

wpływ na poprawę
zdolności uzyskiwania 

zatrudnienia absolwentów 
szkół zawodowych





OBSZARY DZIA ŁAŃ
DORADZTWA  ZAWODOWEGO  



PrezentowaniePrezentowanie
obrazu pracy, 
środowiska pracy

oczekiwań
pracodawców wobec 
pracowników

OBSZARY WSPOBSZARY WSP ÓÓŁŁPRACY PRACY 
Z PRACODAWCAMIZ PRACODAWCAMI

OpracowanieOpracowanie
opisów kompetencji 

zawodowych
zbioru zadań

zawodowych
programów 

kształcenia 
zawodowego



świadomy 
wybór zawodu

zapewnienie bardziej 
kompleksowego 

rozwiązania 
problemów z 

młodzieżą należącą
do tzw. kategorii 

szczególnego ryzyka 

kształtowanie 
odpowiednich postaw, 

zachowań, umiejętności 
i wiedzy

lepsze przygotowanie 
młodzieży do świadomego 

planowana kariery

Jaki efekt ko ńcowy chcemy uzyska ć?



ZDOLNOŚĆ ABSOLWENTÓW DO ZNALEZIENIA 
ZATRUDNIENIA
wiedza i umiejętności
zdolność uczenia się
umiejętności związane z zarządzaniem karierą
i poszukiwaniem pracy  

specyficzna wiedza
zawodowa

Kwalifikacje i kompetencje oczekiwane przez pracodawc ów
od absolwentów kształcenia zawodowego

Rothwell A., Arnold J., Self-perceived employability: development and validation of a scale, Personnel Review, Vol. 36 No. 
1/2007,s. 23-41



Uczących si ę szczeg ólnie interesuj ą
zagadnienia dotycz ące mi ędzy innymi:

wymagań wykonywania zawodu,  
zadań zawodowych na stanowiskach pracy, 
wysokości wynagrodzenia, 
szansy zatrudnienia, 

możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Organizowanie: spotka ń pracodawców 
z rodzicami i uczniami gimnazjów, wycieczek 

zawodoznawczych
Rozpoznanie lokalnego rynku pracy



Zmiany w systemie ksztaZmiany w systemie kształłcenia cenia 
zawodowego szczegzawodowego szczegóólnie istotne dla cellnie istotne dla celóów w 

planowania dalszej planowania dalszej śściecieżżki edukacyjnoki edukacyjno--
zawodowej przez uczzawodowej przez ucząących sicych sięę oraz oraz 

funkcjonowania na rynku pracyfunkcjonowania na rynku pracy





Osiągnięcia uczniów
� praca nad sobą, poznanie pozytywnych cech 

osobowości
� uświadomienie sobie swoich zainteresowań, uzdolnień

i       możliwości oraz wykorzystanie ich 
w wybieranych zawodach

� umiejętność komunikowania się z ludźmi –
przedstawicielami różnych zawodów, współpracownikami

� wypracowanie sposobów radzenia sobie 
z trudnymi sytuacjami

�świadomość potrzeb rynku pracy
�przygotowanie do funkcjonowania w środowisku pracy



Dziękuj ę za uwagę


